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مورد استفاده در تعيين كنترل كيفي بر روي ديسك هاي آنتي بيوتيكي  -1
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 عناوين طرح های پژوهشی

 طرح های تحقیقاتی هیئت علمی:

( در معتادین تزریقی زندانی در زندان مرکزی HIVانسانی) تشخیص عفونت با ویروس نقص ایمنی .1
و تشخیص ژنوم ویروس با روش واکنشهای زنجیره ای  P24قزوین با تعیین آنتی ژن ویروس

    (PCR -RTپلیمراز)
   ( از طرح هاي مصوب سازمان مدیریت و برنامه و بودجه استان،   مجري اول)   

 
   RT _ PCRو   ELISAمعتادین تزریقي زندانی  با روش در میان  Cتشخیص عفونت با هپاتیت  .2

 ( ازطرح های سازمان مدیریت و برنامه بودجه استان) 
 

بررسی اثر شدت میدان و زمان تابش میدان های  الکترومغناطیسي با فرکانس پایین بر روي رشد  .3
 خاتمه یافته ( –) طرح مصوب دانشگاهی    باکتری ها

 HBV - DNAدر بیماران همودیالیزي با روش مخفي   B* تعیین هپاتیت  .4
 در بیماران همودیالیزی سرونگاتیو  HCV – RNAتعیین   *  .5

 
انجمن حمایت از بیماران کلیوی  از طرح هی دانشگاهی است که با حمایت مالی  4و 3 ) طرح های  .6

 خاتمه یافته ( –) طرح مصوب دانشگاهی  است (گرفته قزوین انجام 
 



و فراوانی ژن های مولد  PCR-RFLPاورئوس به روش  وسای استافیلوکوکتیپ سویه هتعیین  .7

در نمونه های بالینی جدا شده از بیماران  (mec A) به متی سیلین تسندرم شوک سمی و مقاوم

 بیمارستان های آموزشی قزویندر بستری 

 طرح های تحقیقاتی دانشجویی:

اليزی مرکز در بين بيماران همودي  Cبررسي شيوع و بروز هپاتيت  -2

 ) خاتمه يافته ( 2233- 2232همودياليز شهر قزوين در سال 

 

در بيماران تاالسميک مرکز قدس  وتعيين    B , Dشيوع هپاتيت  -3

در بيماران تاالسميک واکسينه شده   Anti – HBSسطح آنتي بادي

 ) خاتمه يافته (  2231در سال   Bعليه هپاتيت 

 

در شرايط  Enterococcus  faecalisبر  Nd:YAGبررسي اثر ليزر  -1

خاتمه  – ) طرح تحقيقاتي دانشجويي (  (  in vitro) آزمايشگاهي

 يافته

 

 

 

 

 

 

 
 

 پایان نامه ها :

در بین بیماران همودیالیزی مرکز همودیالیز شهر قزوین در سال   Cبررسی شیوع و بروز هپاتیت  -1

اد راهنما( ) طرح تحقیقاتی است -. ) پایان نامه دوره دکتری عمومی پزشکی   1131- 1131

 خاتمه یافته –دانشجویی ( 

 



به منظور   Anti – HBs  و تعيين تيتر آنتي بادي   Dو  Bهاي ويروسي  شیوع هپاتیت -2

در بيماران تاالسمي قزوين در سال  Bتعيين ميزان مصونيت ايجاد شده توسط واکسن هپاتيت 

5831 

 خاتمه یافته   –) طرح تحقیقاتی دانشجویی ( ( تاد راهنمااس -) پايان نامه دوره دکتري عمومي پزشکي   

 

 

و فراوانی ژن های مولد  PCR-RFLPاورئوس به روش  وستیپ سویه های استافیلوکوکتعیین  -1

بیمارستان های آموزشی در سندرم شوک سمی در نمونه های بالینی جدا شده از بیماران بستری 

 (استاد راهنما -ميکروب شناسي باليني   پايان نامه دوره کارشناسي ارشد.    قزوین

 

 

مقایسه اثر ضد میکروبی خمیر کلسیم هیدرواکساید و سالین با دو غلظت نیمه غلیظ و غلیظ در  -4

استاد  -( ) پایان نامه دوره دکتری عمومی دندان پزشکی    in vitroشرایط آزما یشگاهی ) 

  خاتمه یافته  -(   1131مشاور

 

های مختلف بر روی    vehicleثر مخلوط کلسیم هیدروکساید با بررسی آزما یشگاهی ا -5

 -(  1131استاد مشاور  -انتروکوکوس فکالیس . ) پایان نامه دوره دکتری عمومی دندان پزشکی  

 خاتمه یافته

 

 

(  )   in vitro) در شرایط آزمایشگاهی Enterococcus  faecalisبر  Nd:YAGبررسی اثر لیزر  -6

( ) طرح تحقیقاتی دانشجویی ( 1131استاد مشاور  -دکتری عمومی دندان پزشکی  پایان نامه دوره 

 خاتمه یافته –

سویه های در  ermبا دو روش فنوتیپی وتعیین ژن های  فراوانی مقاومت به ماگرولیدها -7

بیمارستان های آموزشی در بیماران بستری  مونه های بالینی نجدا شده از  اورئوس وساستافیلوکوک

در حال )  ( استاد راهنما -بالینی پایان نامه کارشناسی ارشد میکروب شناسی  .و تهران قزوین

 (. تصویب عنوان  

 وسسویه های استافیلوکوکفراوانی مقاومت به آمینوگلیکورید ها  با دو روش فنوتیپی ژنوتیپی در  -3

  .و تهران شی قزوینبیمارستان های آموزدر بیماران بستری  مونه های بالینی نجدا شده از  اورئوس

 )در حال تصویب عنوان   (.( استاد راهنما -پایان نامه کارشناسی ارشد میکروب شناسی بالینی  



فروانی کالمیدیا تراکوماتیس در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک های ناباروری با دو روش   -9

شد میکروب شناسی پایان نامه کارشناسی ار Real time PCRایمون فلورسانس مستقیم و 

 )در حال تصویب عنوان   (. استاد راهنما -بالینی  

 

 دبیر علمی و اجرایی کنفرانس ها  و کارگاه ها 

 ) برگزارکننده ( 1131شهریور ماه  12 – 11روش های  تشخیص آزمایشگاهی بیماری سل    -1

تیر ماه  16و  12نوبت (   1)  از روش های آنزیم ایمونواسی  ELISAروش کا رگاه علمی وعملی  -1

1135  

 ) دبیر علمی و اجرایی و برگزارکننده (

 17و  11نوبت (  1) از روش های آنزیم ایمونواسی  ایمون فلورسانس روش کا رگاه علمی وعملی  -1

 1135تیر ماه 

 ) دبیر علمی و اجرایی و برگزارکننده (

 

و   SDS- PAGEلکتروفورزکارگاه یک روزه کاربرد علمی و عملی آنالیز پروتیین ها به روش  ا -4

 5831ماه دي 26 جایگاه آن در تحقیق

 )   برگزارکننده ( 

 

با   1135بهمن ماه  PCR   12کنفرانس   علمی   تشخیص هپاتیت های ویروسی با روش  -5

 همکاری   دفتر آموزش مداوم دانشگاه

 )دارای امتیاز باز آموزی ( ) دبیر علمی   ( 
 

با   1135بهمن ماه  PCR   11تیت های ویروسی با روش کارگاه علمی وعملی تشخیص هپا  -6

 همکاری شرکت کیاژن و دفتر آموزش مداوم دانشگاه)دارای امتیاز باز آموزی (

 ) دبیر علمی و اجرایی و برگزارکننده (

شهریور  16مواد جدید الکتروفورز   آنالیز پیشرفته نوکلئیک اسید ها با استفاده از  تکنیک و -7

  1135ماه 

 مکاری شرکت فرژن پویشبا ه
 New Views on DNA Electrophoresis: New materials, improved apparatus, fine 

resolution, wide applications 
 ) دبیر علمی و اجرایی و برگزارکننده (   

  

دیماه   16کنفرانس   علمی  اهمیت و جایگاه روش های مولکولی در تشخیص بیماری سل     .       -3

 با همکاری دفتر آموزش مداوم دانشگاه)دارای امتیاز باز آموزی (  1135



 ) دبیر علمی   (
 

.  PCRو روش   Rapid Antigen testکارگاه علمی وعملی تشخیص بیماری سل     با روش  -9

با همکاری معاونت بهداشتی ، شرکت کیاژن و دفتر آموزش مداوم  1135دیماه   17

 ( آموزیدانشگاه)دارای امتیاز باز 

 ) دبیر علمی و اجرایی و برگزارکننده (

کارگاه علمی وعملی اندازه گیری و تعیین غلظت نوکلئیک اسید ها و پروتیین ها با دستگاه  -12
Nano Drop   

 )  برگزارکننده (1/37/ 17

سمینار دانشجویی تازه های ویروس شناسی در دندان پزشگی  دانشجویان دندان پزشکی  -11

 علمی و  برگزارکننده () دبیر  1192بهمن 

) دبیر علمی ،   1192اسفند  1کارگاه ارزیابی درونی با رویکرد تعیین اهداف آموزشی .   -11

 برگزارکننده و سخنران  (

 شرکت در کارگاه های تخصصی 
  Molecular Typingروزه علمی و عملی  7کارگاه بین المللی   -1

 ) شرکت کننده ( 1135انستیتو پاستور ایران 

 )شرکت کننده( 1137روزه علمی و عملی ژن کلونینگ بهمن  7 کارگاه -1

 1176 - 1137شرکت در کارگاه های متعدد آموزشی و پژوهشی که در سطح دانشگاه از سال    -1

 برگزار شده است .  

 ا :  عضویت در انجمن ه

عضویت در انجمن میکرب شناسان ایران  -1   

 ویروس شناسان ایران  عضویت در انجمن -1

 نجمن باکتری شناسان پزشکیا -1

:فعالیت های اجرایی و شرکت در کمیته ها -6  

 راه اندازی 
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